GEZELLIG

INHOUD

door het Bestuur
GMHC is een vereniging. Een hockeyvereniging, maar een vereniging
staat ook voor gezellig en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die
gezelligheid was er zeker bij het Guilty Pleasures-feest. Qua
muziekkeuze was er voor elk wat wils. Dat gold ook voor de lekkere
hapjes. Het weer werkte goed mee, en ook op het terras waren de
nodige clubleden te vinden. Het feest ging tot in de diepe uurtjes door,
en in sommige gevallen hebben mensen zich ook de volgende dag
verslapen. Hulde aan de organisatie!
Met een feest tot diep in de nacht met de volgende dag weer gewoon
wedstrijden en bezoekende teams moet nog wel het nodige worden
opgeruimd. Voorheen werd ’s nachts schoongemaakt, tegenwoordig
gebeurt dat overdag. Op het laatste moment is een extra
schoonmaakploeg ingehuurd om het clubhuis weer toonbaar te maken,
maart ongetwijfeld hebben anderen hieraan ook een bijdrage geleverd.
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Een druk bezocht feest. De Beachparty voor de D en E-lijn was ook al
een groot succes met veel verklede kinderen, zonnebrillen, uitgeholde
ananassen en kokosnoten. De B en C-jeugd zijn geen feestgangers. Met
slechts 25 aanmelding is het feest afgelast. En dat is niet de eerste keer
voor deze leeftijdsgroep dat een feest niet doorgaat, denk aan de
Halloweenparty voor de C-jeugd. Sluiten de thema’s niet aan of zit deze
groep liever thuis op de bank met ouders? Kom op met eigen ideeën en
activiteiten en laat zien dat je onderdeel uitmaakt van een team èn van
een vereniging!

Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief Goudse Mixed Hockey Club – Nieuwsbrief april – seizoen
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Vervolg pagina 1: VELDRENOVATIE
Dan de veldrenovatie. De offertes zijn binnen, en samen het bestuur van SKG (de eigenaar van
de velden) is een selectie gemaakt van twee aanbieders waarmee de vervolggesprekken
plaatsvinden. De kosten zijn aanzienlijk, en door de maximale huur die de ALV heeft vastgesteld
moeten keuzes worden gemaakt. Toch zijn er ook kansen. Zo zijn veel toezeggingen
binnengekomen voor het lenen van geld. Dat scheelt, want zo hoeven we niet bij een bank aan
te kloppen. Dat scheelt rentelasten, maar ook kosten voor zekerheidsstelling. Dat de
toezeggingen richting de drie ton zijn opgelopen is een compliment waard aan SKG, en dan
speciaal aan Jan Willem Eelkman Rooda, die vanaf het begin het vertrouwen in het succes heeft
gehad. Maar geld lenen kost geld. En om toch de doelstellingen van goede nieuwe velden en
zaken als bestrating en nieuw hekwerk te realiseren, doen we een beroep op de teams voor
teamacties en sponsoren voor hun bijdrage. Het is goed om te zien dat zich verschillende nieuwe
kandidaten hebben gemeld voor de sponsorcommissie om een extra slag te maken. Dat biedt
kansen voor de vereniging, maar ook voor sponsors biedt GMHC veel kansen!
Niet alleen de sponsorcommissie heeft een aanwas van nieuwe leden. Ook voor andere
commissies melden mensen zich. Hoef jij dan niets meer te doen? Zeker wel! En dan niet alleen
een bardienst draaien. Vrijwel alle commissies zijn blij met extra mensen. Nieuw bloed is ook
nodig. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld het klussenteam, maar ook voor de financiële
commissie en een penningmeester voor het bestuur. Als je kunt rekenen, dan rekenen we op jou!
Wil je wat doen, meld het dan bij een commissie of het bestuur.

AGENDA
april
op dinsdagen vanaf 19:45
op vrijdagen vanaf 19:45
11 april
14 april
18 april
21 april
28 april

Video analyses Dames 1
Video analyses Heren 1
Vergadering werkgroep veldrenovatie
Training nationaal damesteam Oekraïne
Sportdag Beversluisschool
Koningsspelen
Klaverjasavond

mei
op dinsdagen vanaf 19:45 Video analyses Dames 1
op vrijdagen vanaf 19:45 Video analyses Heren 1
26 mei
Klaverjasavond

Spreekkamer
Spreekkamer
Spreekkamer
GMHC velden
GMHC velden
GMHC velden
Clubhuis boven
Spreekkamer
Spreekkamer
Clubhuis boven

COLOFON
De nieuwsbrief van GMHC wordt elke maand per e-mail naar alle geregistreerde leden van de vereniging verzonden.
Redactie: communicatiecommissie@gmhc.nl
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BEACHPARTY
door Evenementencommissie
Onlangs was er voor de jeugd een geweldige Beachparty. Foto’s daarvan zijn te vinden op:
https://www.flickr.com//photos/125554361@N04
Daar zijn ook foto’s te vinden van het Pietenfeest.
Ook via Facebook willen we foto’s kunnen delen, like ons dus op Facebook
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Volgende NIEUWSBRIEF
Volgende deadline: vrijdag 5 mei om 12 uur, maar liever eerder!
Teksten en foto’s kunnen worden opgestuurd naar hans.van.raalte@hetnet.nl of
communicatiecommissie@gmhc.nl Foto’s graag als losse bijlage in de mail meesturen.
OPZEGGING LIDMAATSCHAP SEIZOEN 2017-2018
door Ledenadministratie
Opzeggen van het lidmaatschap van de Goudse Mixed Hockeyclub voor seizoen 2017-2018 dient
uiterlijk op 1 mei 2017 per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@gmhc.nl) plaats te
vinden. Beëindiging van het lidmaatschap door opzeggen bij lijncoördinator, coach, trainer of
anderen dan de ledenadministratie geldt niet als opzegging.
Indien bij aanvang van de competitie (1 september) géén definitieve opzegging is ontvangen, dan
wordt het lidmaatschap voortgezet en wordt de gehele contributie in rekening gebracht. Wordt
alsnog vóór aanvang van de competitie opgezegd, dan geldt een contributie van €50,00 Iedereen
krijgt binnen 14 dagen een bevestiging van de opzegging. Voor verdere informatie betreffende
opzegging van het lidmaatschap: kijk op de website bij contributie/ zie Regeling Inschrijving en
contributie.
NB. Tijdens de ALV van 24 juni 2015 is besloten, dat de mogelijkheid om voorlopig op te zeggen,
is komen te vervallen!

GEWELDIG SENIORENFEEST: GUILTY PLEASURES
Wat was het een geweldig Guilty Pleasures
feest! De Goudse coverband Big Deal speelde
de sterren van de hemel en DJ Ambitious ging
lekker lang door waardoor er tot in de kleine
uurtjes gedanst werd in het clubhuis.
Dank aan iedereen die er was, en een speciaal
dank je wel aan het geweldige barpersoneel! En
laten we ook onze sponsoren even in het
zonnetje zetten: Chocoladeatelier Puur, Wim
Jansen Bloemen, Keurslagerij Konermann, Praxis,
Sligro,
Het Oude Stadhuys, De Klaproos, DJ
Ambitious, coverband Big Deal. Ontzettend
bedankt allemaal voor jullie bijdragen!
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Omdat alle ingestuurde liedjes bij elkaar een heerlijke playlist vormen, hebben we een Guilty
Pleasures playlist op Spotify aangemaakt:
https://open.spotify.com/user/maxhilux/playlist/3seFK9gMUWTanZnBMSezjv
In de volgende nieuwsbrief zullen we het bedrag bekend maken dat voor de velden is opgehaald door
de kaartverkoop, muntjes die zijn overgebleven en cash donaties. Het aantal feestgangers naderde
de 200. Dat is prachtig. Was je daar niet bij? Heb je het feest dit jaar gemist? Dan kun je volgend jaar
gewoon in de herkansing!
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TEAM VAN DE MAAND: Jongens B1
door Hans van Raalte
Elke maand zetten we een team in het zonnetje, dat zich op een speciale manier heeft
onderscheiden. Dat kan een elftal zijn, dat in de competitie een bijzondere prestatie heeft verricht,
maar het kan ook een elftal zijn dat zich op een andere manier verdienstelijk heeft gemaakt,
bijvoorbeeld via een of andere actie of door zich in te zetten voor de club. Maar niet alleen
hockeyende teams komen voor deze maandelijkse titel in aanmerking. Ook teams als commissies,
bestuur of actieve groepjes kunnen meedingen naar deze onderscheiding. Vandaag: Jongens B1
Waarom verdient jullie team de titel Team van de maand?
Door de epische overwinning (kei- en keihard gewerkt met winnende goal in de laatste minuut) tegen
HDM.
Zijn er andere bijzonderheden?
Sterke harde kern.
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Hebben jullie speciale wensen?
Jazeker! We staan bovenaan, en spelen op 6 mei tegen de belangrijkste concurrent (Rijswijk). Een
volle enthousiaste tribune zal zeker helpen.
Wat vinden jullie van GMHC?
"Een geweldige club"

Coaches, trainers en begeleiders:
Bart van der Meij (coach)
Tycho Berend (coach)
Jan-Bertram Rietveld (maakt rij- en pauzehap-lijstjes)
Taakverdeling:
Menno Borst:
Li Qing van Dasselaar:
Hidde Frenk :
Daan Guchelaar :

Verdedigt, bouwt op en stoomt soms op
Dendert door, brengt veel energie.
Aanvaller met gevoel voor de goede plek
Het begint meestal bij Daan: creatieve opbouwer die
ook nog wel eens doorstoten wil
Luka Heerkens :
Daar komt echt helemaal niemand langs
Giovanni Herbert :
Keeper, snel op de lijn, voor niemand bang
Marius van den Heuvel :
Verdeelt en heerst op het middenveld
Matthijs Koenst :
Officieel verdediger, is altijd overal op tijd en bouwt
sterk op
Rafke van der Laan :
Onbeschrijfelijk snel, bij de achterlijn voordat zijn
verdediger met zijn ogen heeft geknipperd
Marnix van Prooyen Schuurman : Scoort vanuit posities van waaruit niet gescoord kan
worden
Erik Rietveld :
Passes komen altijd aan, en zijn bij vlagen geniaal
creatief
Ralph van Steenwijk :
Don’t mess with Ralph. Snel en betrouwbaar
Luuk Stoevelaar :
Topscorer, soms mooie rushes, altijd scorend
Guillaume de Werd :
Snel en slim en moet je zes keer passeren, want geeft
nooit op.
Freek van Wissen :
Sterke onverschrokken opbouwer
Sam de Zeeuw :
Rap, creatief, en nu even trouwste supporter
Bart van der Meij:
Tycho Berend:

cool langs de lijn, fel op de training
cool op de training, fel langs de lijn
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND: RUTH LANDMETER
door Hans van Raalte
In de Nieuwsbrief van GMHC hebben we de rubriek Vrijwilliger van de maand. Onze hockeyclub kent
een grote groep vrijwilligers. Mensen die er mede voor zorgen dat onze vereniging een bloeiend
bestaan geniet. Veel vrijwilligerswerk is duidelijk zichtbaar: mensen die de bar draaiend houden,
trainers, coaches, noem maar op. Maar er zijn ook vrijwilligers die hun werk voor een groot deel
achter de schermen doen. In deze rubriek proberen we die stille krachten eens een keer in het
zonnetje te zetten. Deze maand is dat:
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Ze was 16 jaar toen ze bij GMHC kwam hockeyen. In Meisjes A. Later was RUTH LANDMETER trainer
van dochter Bente toen die ging hockeyen. Dat was drie jaar geleden. Ruth was toen zelf gestopt met
hockeyen (“Een doodenkele keer val ik nog wel eens in bij Dames 2.”). En nu is zij alweer een paar
jaar actief als vrijwilliger, met name als lijncoördinator van de meisjes D-lijn en de keepers en als lid
van de materialencommissie.
Hoe lang doe je al vrijwilligerswerk bij GMHC?
“Eind jaren tachtig zat ik in de toernooicommissie en tot eind jaren negentig was ik jeugdtrainer, en
maakte ik een blauwe maandag ook nog deel uit van het bestuur”, somt Ruth op. “Bente is drie jaar
geleden begonnen met hockeyen. Ze was toen 10 jaar. Later ben ik lijncoördinator geworden in de
meisjes D-lijn. Vervolgens werd ik direct ook keeperscoördinator en dit seizoen kwam daar het
beheer van de keepersmaterialen en –kluizen bij.”
Eigenlijk doet Ruth al haar hele hockeyleven vrijwilligerswerk. Daar is zij in 1996 al voor beloond met
de Pim Pruschen Penning. Zo verdeelt Ruth Landmeter haar tijd tussen het vrijwilligerswerk bij
GMHC, aandacht voor het hockey van dochter Bente, huishouden (ze is inmiddels gescheiden) en een
drukke baan als projectmanager op het Ministerie van Economische Zaken. In die functie heeft zij
onder andere te maken met uitvoering van de Wet Datalekken.
Hoe is jouw levensloop?
Ruth is op 24 oktober 1969 geboren in Deventer. Toen zij nog
naar Gouda. “Ik ging in Zoetermeer naar de basisschool en
school, woonde tijdens mijn studie technische scheikunde
Rotterdam, verhuisde weer naar Gouda en ging werken als
sector, later bij de overheid, nu dus bij Economische Zaken.”

een baby was, verhuisden haar ouders
daarna in Gouda naar de middelbare
en economie op kamers in Delft en
organisatieadviseur, eerst in de vrije

“Dat is erg leuk werk. Het is goed te doen vanuit Gouda en in combinatie met het werk voor de
hockeyclub. Vooral het actief zijn voor de keepers doe ik graag, ik hoop iets bij te dragen aan hun
sportieve ontwikkeling. Inmiddels hebben alle vaste keepers bij GMHC een kluisje voor hun spullen.
De materialencommissie zorgt ervoor dat de spullen worden bijgehouden en gecontroleerd en zorgt
zonodig voor vervanging. Daar gaat heel wat geld in om. We hebben zo’n 55 teams; een
keepersuitrusting kost tussen €450 en €1600. Dat is wel iets om zuinig op te zijn.”
Tijdens haar actieve hockeyperiode was Ruth zelf ook keeper en die vonk is overgeslagen naar
dochter Bente. “Dat is extra leuk”, vindt Ruth
Ga je nog lang door bij GMHC?
Het mag duidelijk zijn dat haar hart ligt bij GMHC. “Ik koester warme gevoelens voor
die club. Het is er gezellig, er is ruimte voor prestatiehockey en recreatiesport en er
worden leuke dingen gedaan.” Tot dat laatste behoort wat Ruth betreft zeker ook de
klaverjasgroep binnen GMHC. Elke laatste vrijdag van de maand wordt in het clubhuis
aan drie of vier tafels gekaart, voornamelijk door oudgedienden van de club. “Het is
leuk dat ik bij GMHC toch nog steeds ergens de jongste kan zijn.”
Ruth wil nog wel een tijdje doorgaan met vrijwilligerswerk. Ze betreurt het dat het
soms lastig is om vrijwilligers te vinden voor bepaalde klussen. “Het zijn vaak dezelfde
mensen die meerdere klusjes doen. Dat kan beter. We blijven zoeken.”
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Door Aanstormend talent

DISNEYCOMPETITIE
Onze jongste hockey talenten van 6 jaar hebben op zaterdag 11 maart onderlinge
wedstrijdjes gespeeld, de Dalmatiers tegen de Tinkerbells. Toch anders dan tijdens
de training; welke doeltjes mogen we nu scoren en waar niet? Af en toe werd het
spel stilgelegd en uitleg gegeven. Hierna werd er nog limonade gedronken met
elkaar in het clubhuis. Ze zijn klaar voor de Disney competitie.
Heeft u zin om een keer te komen kijken en aan te moedigen? De Disney teams
spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag altijd om 11.00 uur in Gouda.
Extra spelleidersavond dinsdag 18 april a.s.
Wegens groot succes en berichten dat mensen er vorige spelleidersavonden niet bij
konden zijn, organiseren we een derde avond voor de spelleiders bij de 3- en 6tallen.
Voor alle ouders die eerder niet bij de spelleidersavond konden zijn, die al eerder
floten maar het best spannend vinden en voor iedereen die naar aanleiding van het
fluiten in het veld toch wat vragen heeft. Deze avond organiseren we op dinsdag
18 april.
Handig om onderling spelsituaties te bespreken, te leren van situaties van andere
teams en om gewoon kennis op te doen over het leiden van het spel bij de 3- en 6tallen. Peter Dijkgraaf deelt wederom zijn jarenlange kennis over hockey en
hockeyregels, doorspekt met anekdotes en grapjes.
Net als voorgaande keren is de avond verdeeld in twee delen
19.30 – 20.30 uur
spel leiden bij de 3-tallen (Disney)
20.45 – 21.45 uur
spel leiden bij de 6-tallen
Aanmelden voor deze avond wordt op prijs gesteld. Dan weten we hoeveel stoelen
we neer kunnen zetten. Aanmelden kan op cdvn@xs4all.nl
Voor iedereen die vooraf al aanvullende informatie wil lezen stuur ik hierbij de link
van de website van de KNHB
Hier vind je de spelregels voor 3- en 6-tallen, aandachtspunten voor de spelleiders
en nog veel meer. Een bezoekje waard.
Belangrijke data Jongste Jeugd:
Vrijdag 14 april- Goede Vrijdag- geen training Jongste Jeugd
Maandag 17 april- 2e Paasdag- geen training Jongste Jeugd
Maandag 24 april - Vrijdag 5 Mei Meivakantie- geen trainingen Jongste Jeugd
Zaterdag 6 mei- competitie Jongste Jeugd, geen Disney competitie
Zaterdag 13 mei- competitie Jongste Jeugd inclusief Disney
Dinsdag 16 mei- geen training Jongste Jeugd ivm Goudse Avond 4-daagse
Woensdag 17 mei- trainingen Jongste Jeugd vervallen na 16.15 uur, ook de
keeperstraining voor de 2e jaars F
Vrijdag 19 mei--geen training Jongste Jeugd ivm intocht Goudse Avond 4-daagse
Zaterdag 20 mei- competitie Jongste Jeugd inclusief Disney
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Column

door Hans van Raalte

OORTJES
Heeft u ze gezien vorige week bij de wedstrijd van Meisjes B1? Scheidsrechters Max Laoh en
Bart Gosselink. Met oortjes in. Om tijdens de wedstrijd voortdurend in contact met elkaar te
staan. Je waant je toch bij de Olympische Spelen. Als kleine jongens zo blij waren ze met
deze technische vooruitgang.
“Bart, volgens mij is dit een strafcorner”, zei Max in z’n oortje. Je zàg Bart aan de andere
kant even aarzelen. Het was zijn cirkel, maar toch…Bart floot en gaf een strafcorner. “Dank je
Max.”
Is dat de toekomst? Als het aan Max en Bart ligt wel.
Als het aan mij ligt niet. Natuurlijk, doellijntechnologie, videoscheidsrechters, allemaal
prachtig. Maar op ons niveau oortjes in? En nee, dat heeft niks te maken met mijn slechter
wordende gehoor. Trouwens, door met zo’n oortje in een wedstrijd fluiten zou ik goed kunnen
wennen aan wat mij straks wellicht in het dagelijks leven te wachten staat. Nee, dus dat is
het niet dat mij terughoudend maakt. Ik heb het gewoon niet zo op al die technische
hulpmiddelen. Dat begon al bij het gebruik van stopwatches bij het fluiten van wedstrijden. Ik
gebruik nog steeds het oude, mij zo vertrouwde polshorloge. Ach, dan zal ik er een paar
seconden naast zitten. Hetzelfde bij het bijhouden van de stand. Ik zie steeds meer (jonge)
scheidsrechters dit via hun I-phone doen. Ik gebruik nog steeds een velletje papier en een pen
en turf de doelpunten. Alleen lastig als het regelt, maar verder werkt dat prima. Het zal er in
de ogen van jongeren wel niet uitzien, maar daar zit ik niet zo mee.
Heb ik dat nog een beetje zelf in de hand, anders is het bij het invullen van het
wedstrijdformulier. Weg is het oude, mij zo vertrouwde papiertje waarop je alles met een pen
kon invullen. Nee, nu gaat het allemaal digitaal. “Handig toch”, krijg ik dan te horen, “dat
kan allemaal met je I-phone direct na de wedstrijd.” Maar ik hèb helemaal geen I-phone. Dus
vul ik het via de website in. Ja, voor de wedstrijdsecretariaten is dat allemaal een stuk
eenvoudiger geworden. Maar arme digibeet als ik…
Laatst constateerde ik tijdens een wedstrijd die ik floot, dat er een groot gat zat in het net
van één van de doelen. Dat heb ik doorgegeven aan ons bestuurslid accommodatie Peter van
Adrichem. “Dan kun je dit maandag doorgeven aan de gemeente”, zei ik. “Nee joh, ik heb een
directe App met iemand van de gemeente, ik kan het nu meteen doorgeven.” M’n mond viel
open van verbazing. Ik dacht aan vroeger, toen je een briefje aan de gemeentelijke
Sportstichting moest schrijven voor zoiets. En dan moest je maar afwachten hoe lang het
duurde voordat het gat in het net was gedicht. Ik ga dat trouwens in de gaten houden om te
zien hoe snel dat gat op veld 3 nú wordt gedicht…
Even terug naar de oortjes voor scheidsrechters. Wantrouwend als ik ben denk ik aan mogelijk
misbruik. Is zo’n systeem (het werkt via een App) niet te hacken? Alles is toch te hacken, dus
waarom dit niet. Kan een supporter van de ene partij de scheidsrechter dan niet influisteren,
dat het een strafcorner moet zijn. Of een strafbal? En wat doet die scheidsrechter dan?
Papieren nieuwsbrieven worden nauwelijks nog gelezen, wedstrijdformulieren gaan geheel
digitaal, trainers met drones om filmbeelden te maken, scheidsrechters met oortjes. Krijgen
we straks coaches met oortjes, praten we alleen nog maar via App met elkaar, doen robots
straks de bardiensten, komt het applaus vanaf de tribune voortaan uit luidsprekers, worden de
wissels bij wedstrijden dan geheel digitaal geregeld, wordt zelfs Thijs voor het bereiden van
maaltijden door robots vervangen…..Het moet niet gekker worden!
‘Ouwe lul’ hoor ik u denken
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